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Národní památkový ústav, IČ 750 32 333, se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá 
Strana vydává tímto ve smyslu § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) toto: 

 
 

R O Z H O D N U T Í 
NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU 

č.j. NPÚ-310/41173/2020 
 
 

o odmítnutí části žádosti učiněné dopisem ze dne 29. 5. 2020 a spočívající v požadavku pod 
bodem 1. kdo byl v r. 2020 od 1. 1. 2020 do 29. 5. 2020 ubytován v prostorách Státního 
zámku Valeč (samozřejmě se zachováním ochrany osobních dat) a pod bodem 2. prosím 
o zaslání  (ve skenu) výše uvedeného seznamu. V seznamu prosím o informaci o místě 
bydliště. 

 

o d m í t á, 
 

a to podle ust. § 2 odst. 3 InfZ 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 

Dne 29. 5. 2020 byla doručena do datové schránky generálního ředitelství Národního 
památkového ústavu žádost o informace. Body ad 1 a část bodu ad 2 této žádosti byly postupem 
podle § 14 a následujících InfZ odmítnuty rozhodnutím, a to z těchto důvodů: 
Žádost ze dne 29. 5. 2020 v bodech, které jsou předmětem výrokové části tohoto rozhodnutí, 
směřuje k poskytnutí informace, která je předmětem ochrany podle nařízení Evropského 
parlamentu  a  Rady  (EU)  č.   2016/679   ze   dne  27.  dubna  2016  o   ochraně   fyzických  osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování 
osobních údajů a dále zákona č. 89/2012, občanský zákoník, kde konkrétně v ust. § 77 odst. 1 je 
upravena ochrana jména a v § 80 ochrana bydliště. 
Ve vztahu k InfZ jsou uvedené zákony a nařízení normami speciálními. Jméno a bydliště jsou 
osobní údaje, které mohou být zveřejněny pouze v zákonem předpokládaných případech. 
Ochrana osobních údajů vč. bydliště je deklarována i v Listině základních práv a svobod, podle 
jejíhož článku 7 odstavce 1 je zaručena nedotknutelnost osoby a jeho soukromí. Podle článku 10 
odst. 1 má každý právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst     
a chráněno jeho jméno. Podle následujícího odstavce má každý právo na ochranu před 
neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Takovým zásahem je 
požadavek na sdělení adresy bydliště. 
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Povinný subjekt provedl test proporcionality, po jehož vyhodnocení usoudil, že právo na ochranu 
osobních údajů, jako je jméno a adresa bydliště ubytovaných, převáží nad právem žadatele o jejich 
poskytnutí a zveřejnění, neboť pokud je cílem žadatele prověření hospodaření s veřejnými 
prostředky, jak ve své žádosti uvádí, je možné tohoto účelu dosáhnout i bez zveřejnění jména a 
bydliště ubytovaných. Na předmětné ubytování osob navíc ani nebyly vynaloženy veřejné 
prostředky. 

 

S ohledem na právě uvedené bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno. 
 
 

 P o u č e n í 
 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení 
tohoto rozhodnutí, odvolání k Ministerstvu kultury prostřednictvím Národního památkového  
ústavu jako povinného subjektu, a to na adresu jeho elektronické podatelny nebo písemným 
podáním na adresu Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1-Malá Strana, PSČ 118 01, případně osobním 
podáním do podatelny. 

 
 
 

Praha dne 
 
 
 
 

Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka 
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